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Meski, kehidupannya jatuh bangun,
Patricia V Davis kembali menemukan
kebahagiaan di usia 53. Kami
mengambil inspirasi dari sosok luar
biasa ini, tentang rahasia menuju
kebahagiaan. >> Oleh: Patricia Volonakis Davis

Patricia sekarang, di usia 54
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Perempuan satu ini telah melahirkan buku pertamanya berjudul Harlot’s Sauce: A Memoir of Food, Family,
Love, Loss, and Greece, pada November
2008. Beranjak dari niat sederhana,
karier Patricia Volonakis Davis sebagai penulis pun melonjak. Bukunya
masuk dalam kategori lima buku terbaik di situs amazon.com. Baru-baru
ini, ia dipilih sebagai Top 25 Mentors
for Young Women and Girls 2010 oleh
The Hot Momma Project yang cukup
bergengsi di Amerika. Sementara, di

sisi lain, ia pun dikenal sebagai pendiri
sekaligus penyiar Radio Harlot’s Sauce
e-magazine, sebuah stasiun radio yang
bergerak secara indi di California.
Patricia hanya seorang perempuan
biasa seperti kita, yang berhasil membangun dan mewujudkan semua impiannya. Meskipun, pernah mengalami
kegagalan dalam pernikahan, namun
di usia 46, ia kembali menemukan se
seorang untuk berbagi dan sekali lagi
mengikat janji, hingga sekarang. “Now,
I’am 53 years old and earned every day
of that number,” katanya.
Uniknya, saat ia berulang tahun,
salah satu pembacanya ikut merayakan keceriaan yang sama dari tempat
berbeda. “She turned 22, when I turned
53,” katanya. Mereka lalu saling bertukar cerita tentang mimpi-mimpi dan
harapan di usia masing-masing. Kepadanya, Patricia mengatakan bahwa
ia telah mempelajari banyak hal berharga mengenai kehidupan, cinta, dan
menjadi perempuan selama lebih dari
setengah abad.
Ia berharap dengan mengha
diahkan kisah ini, kita semua dapat
melindungi waktu yang sangat bernilai
dalam hidup. Berikut 10 sikap yang dipercaya Patricia dapat membuka jalan
menuju kebahagiaan sesungguhnya.
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“Paling tidak kita merasa 10
kali lebih cantik dari yang kita
pikirkan.” Kalimat ini adalah fakta, tak peduli bayangan betapa
cantiknya kita sekarang. Tak
percaya? Tanya saja kepada ibu,
tante, atau nenek, apakah mereka merasa lebih cantik di usia 20.
Mereka akan bilang, “Tidak.”
Cobalah untuk menemukan foto
mereka di usia itu, pasti kita akan
memahami maksud Patricia.
“Satu-satunya hal yang bisa kita palsukan, adalah rasa percaya diri.” Jika kita
belum memilikinya, berpura-puralah. Dalam situasi apapun, bersikaplah seolaholah kita tidak ragu, tenang, dan tidak
takut. Setelah beberapa kali melakukannya, bagian ‘berpura-pura’ itu akan hi
lang dengan sendirinya.
“Miliki kemauan untuk mencoba hal
baru.” Seperti melukis, menari, atau
bahkan menjalankan bisnis sendiri?
Pergilah ke toko buku favorit dan
pilih 10 judul buku berbeda subjek
yang ingin dipelajari. Resapi semua
pengetahuan yang ada di dalamnya.
Temukan satu informasi yang kita
anggap sangat penting dan galilah
topik tersebut. Kemudian, intip kembali poin nomor dua.
“Tak perduli berapapun usia kita, ingat
lagi bagaimana rasanya menjadi anak
perempuan berusia sembilan tahun.”
Masih ingat dengan perasaan yang bebas
dan lepas? Jika, ternyata kita sudah melupakannya, bukalah kembali album-album
lama yang tersimpan di lemari. Atau cobalah melakukan salto, lalu katakan kepada diri sendiri, “Ya, saya bisa melakukannya.” Nikmati perasaan tersebut setiap
pagi. Ini akan menjadi rahasia awet muda
ala kita, hingga di akhir hidup nanti.

“Jika lelaki di ‘sebelah’ kita adalah yang
terbaik.” Ia tidak membuat perut kita sakit,
selalu tersenyum, dan hafal nama lengkap
kita. Begitupula sebaliknya, kita harus selalu bersyukur dan menikmati hidup. “He
is not at all thinking about how fat your
thighs look,” ujar Patricia.
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“Bagaimanapun kondisi hati, mena
nam bunga tak akan pernah membuat
uang kita habis.” Alasannya:setiap
kali kita memandang kecantikannya,
mengingatkan kita pada betapa du
nia membutuhkan keindahan bungabungaan tersebut.

“Gunakan sunscreen di wajah, leher, dan tangan setiap hari, baik
saat cuaca sedang panas maupun
dingin.” Menurut Patricia, tak peduli
betapa gelap dan terangnya kulit kita,
pakailah sunblock. Efeknya akan terlihat, ketika usia memasuki angka lima.
Selalu ingat bahwa tubuh memiliki
koneksi mendalam dengan spirit kita.
Menjaga kesehatan badan, berolah
raga, mengunjungi spa, dan menyikat
gigi, akan memberi keuntungan 10
kali lipat di masa mendatang.

“Ketika bertemu dengan
orang baru yang menyebalkan, tunjukkan rasa kasihan
kita kepada mereka.” Apabila simpati yang mendalam
tak membuat mereka lebih
baik, pergilah dan tinggalkan.
Jika mereka masih membuntuti, hubungi polisi. Jangan
pernah ragu dan takut.

“Saat perut terasa sakit dan sepanjang
yang kita tahu, ini bukan akibat virus. Inilah situasi buruk yang harus dihadapi.”
Luangkan waktu sejenak untuk merenungi apa yang sebenarnya terjadi pada
perut kita. Jangan pernah berasumsi
tentang hal yang belum tentu benar. Kita
bisa saja menepis saran dari seorang teman, bahkan pikiran kita sendiri. Tapi, ini
tidak berlaku untuk urusan perut, karena
mereka tak akan pernah berbohong. Sehat itu kaya. Tak ada yang lebih baik selain kita berkonsultasi dan bertemu de
ngan pakarnya, yaitu dokter.

“Menyinggung sedikit tentang uang, entah di
usia 20 atau 60, kita masih bisa melakukan perubahan finansial.” Jangan biarkan seseorang
mengatur uang kita, sekalipun itu suami, partner,
orang tua, atau bankir. Jadilah, seseorang yang
pintar dalam mengatur keuangan. Kemerdekaan
finansial akan memberi kita pilihan, saat dihadapkan dengan situasi buruk atau sulit. Kita tidak
akan pernah tahu, kapan keadaan tidak diingin
kan itu menghampiri? Lihat poin nomor tujuh.

november

2010

| more

135

